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Ceylan: Her zaman
esnafýn yanýndayýz
AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan her zaman esnafýn
yanýnda ve hizmetinde
olduklarýný belirtti.

Jandarmadan yaþlýlara ziyaret
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý köylerde tek baþýna yaþayan yaþlý vatandaþlarý ziyaret ediyor. Jandarma ekipleri, Çorum Merkez Ömerbey köyünden bir yaþlý kadýný evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
8’DE

Milletvekili Ceylan, Karakeçili ve
Yavruturna Mahallesi'nde bulunan esnafý ziyaret etti. Ceylan,
görüþtüðü esnaf ve vatandaþlara
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn selamýný iletirken,
Cumhurbaþkaný Erdoðan ve yol
arkadaþlarýna dua etmelerini de
istedi. Tüm dünyayý saran koronavirüs salgýnýndan en çok etkilenen kesimin küçük ve orta ölçekli esnaf olduðunu dile getiren
Milletvekili Ceylan, AK Parti'nin
kurulduðu günden itibaren halkýn
ve esnafýn sorunlarýna eðilen bir
anlayýþla hizmetlerini sürdürdüðünü vurguladý.
3’TE

Þahiner: Bizim için
tüm canlýlar deðerli
Sungurlu Belediyesi, sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn
olduðu ve kar yaðýþlarýnýn devam ettiði bu
günlerde sokak hayvanlarýna sahip çýkýyor.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Ýlçemizde sokaklarda yaþayan hayvanlara karþý aralýksýz çalýþmalarýmýzý sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
7’DE

KARGI’DA YAÞLILARIN
AÞILANMASINA BAÞLANDI
Kargý'da 90 yaþ ve üzeri
vatandaþlar evlerinde aþýlanmaya baþlandý. Ýlçede
ikamet eden 225 kiþiye
aþýlarý evlerinde uygulanýyor. Son 6 ayda kovid-19
geçirenlere ise koronavirüs aþýsý uygulanmýyor.
Saðlýk Bakaný Fahrettin
Koca, huzurevleri, engelli
ve bakým evlerinde kalan
yaþlýlar ile birlikte 90 yaþ
üzeri vatandaþlarýn da
aþýlanacaðýný duyurdu.
Geçtiðimiz günden itibaren Türkiye genelinde huzurevleri, engelli ve bakým
evlerinde kalan yaþlýlar ile
birlikte 90 yaþ üzeri vatandaþlarýn da aþýlanmasýna
baþlandý.
3’TE

Osmancýk’ýn yeni yýl
hedeflerini belirlediler
Osmancýk'ta Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý Toplantýsý gerçekleþtirildi. Kaymakam Akpay baþkanlýðýnda
Osmancýk Kaymakamlýðý Özel Ýdare Müdürlüðü
Toplantý Salonunda yapýlan Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý toplantýsýna kurum müdürleri katýldý. 3’TE

KARDER hem çocuklarý
hem de gönülleri ýsýttý
Kargý ve Köyleri Dayanýþma ve Kültür Derneði ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve mont temin etti. KARDER'in bu faaliyeti soðuk kýþ gününde çocuklarý ýsýtýrken, duyanlarýn da adeta yüreklerini ýsýttý.
7’DE

Kenan Aydýn'a
hüzünlü veda

Ýlkokul müdür yardýmcýlarý ile
deðerlendirme toplantýsý yapýldý
AYHAN GARÝPOÐLU
YAÞAMINI YÝTÝRDÝ

3’TE

GENÇ MALUMAT DERGÝSÝ
YAYIN HAYATINA BAÞLADI 2’DE

Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý
baþkanlýðýnda merkezde görev yapan ilkokul müdür baþyardýmcýlarý
ve müdür yardýmcýlarýnýn katýlýmlarý ile iki oturum halinde deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. 7’DE

BAÞKAN GELGÖR'ÜN ÝKÝNCÝ
TORUN SEVÝNCÝ
2’DE

Elim bir hastalýk sonucu genç yaþta hayata
veda eden Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan
Kenan Aydýn (39) son yolculuðuna uðurlandý.
Merhumun cenazesi Elmapýnarý Köyü Mezarlýðý'nda topraða verildi.
3’TE

KARGI ÝÇÝN YEDAÞ'TA
AKSAMA OLMAYACAK

7’DE
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Vefat eden kadýnýn tekerlekli sandalyesi
ihtiyaç sahibine hediye edildi
AKPAY MAHALLE
ZÝYARETÝ YAPTI
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaþlarý ziyaret etti.
Esentepe Mahallesi'nde ikamet
eden vatandaþlar ile sohbet eden
Kaymakam Akpay mahalle sakinlerine bir ihtiyaçlarý olup olmadýðýný
sordu.

Akpay ayrýca ziyarette göstermiþ olduklarý misafirperverlikten dolayý vatandaþlara teþekkür etti.
Kaymakam Akpay'a Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Seval Arslan ve Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürü Mehmet Gürer de
eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Baþkan Gelgör'ün

ikinci torun sevinci
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ikinci kez dede oldu. Torununa kavuþmanýn sevincini yaþayan Gelgör'ün torununun ismi Melisa Nevra oldu. Baþkan Gelgör'ün
Ýstanbul'da oturan kýzý Hatice Öztürk ile iþ adamý damadý Þener Öztürk'ün Elisa'dan sonra Melisa Nevra isimli kýzlarý dünyaya geldi.

Belediye Baþkaný Gelgör sosyal
medya hesabýndan yaptýðý açýklamada "Yüce Allah ikinci kez torun
sevgisini bizlere nasip etti çok þükür. Sevgili Torunum Melisa Nevra'ya Rabbim saðlýklý bir ömür, bizlere de vatana ve millete faydalý bir
evlat olarak yetiþtirmeyi nasip etsin
inþallah" dedi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta geçtiðimiz günlerde vefat
eden bir vatandaþýn tekerlekli sandalyesi dernekler aracýlýðý ile ihtiyaç sahibine teslim
edildi.
Edinilen bilgilere
göre Osmancýk Emekliler Derneði Baþkaný
Muharrem Yýldýz ilçede
yaþayan yürüyemeyen
ve halen hastanede tedavisi devam eden 80
yaþýndaki F.K. isimli
kadýnýn tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduðunu öðrendi. Yýldýz,
tekerlekli sandalye temin edebilmek için Osmancýk Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk
Delibaþ ile iletiþime
geçti. Görüþmenin ardýndan Delibaþ talep
edilen tekerlekli sandalyeyi Baldýran Köyü
Derneði baþkaný Ercan
Koþar'ýn aracýlýðý ile temin etti.
Dernek baþkanlarý
arasýnda yapýlan görüþmenin sonucunda
ilçede yaþayan Hüseyin Kocakuzgun vefat
eden annesi Emine
Kocakuzgun'un hayattayken kullandýðý tekerlekli sandalyesini
ücretsiz olarak ihtiyaç
sahibine verilebileceði
bildirdi. Emekliler Derneði Baþkaný Muharrem Yýldýz, tekerlekli
sandalyeyi Baldýran
Köyü ikamet eden Hüseyin Kocakuzgun'dan
teslim alarak F.K'nin kýzýna teslim etti.
Dernek
Baþkaný
Yýldýz "Bu hayýrlý iþin
yapýlmasýnda biz sadece bir aracý olduk.
Vesile olanlardan Allah
razý olsun" dedi. (ÝHA)

HÝTÜ'den kýz öðrencilerin mühendisliðe ilgisini artýracak proje
Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisinin kýz öðrencilerin mühendislik
alanlarýna yönlendirilmelerini saðlamaya yönelik
hazýrladýðý projenin, Erasmus+ Gençlik Diyalogu
kapsamýnda destekleneceði öðrenildi.
Hitit Üniversitesi'nin Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi yürütücülüðünde, OSTÝM Ortadoðu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araþtýrma Geliþtirme Eðitim Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ankara
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Sivas
Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak "Kýzlar için STEM (Bilim Teknoloji Mühendislik
ve Matematik)" projesi hazýrlandý.
Erasmus+ Gençlik Diyalogu kapsamýnda, 44
proje arasýndan seçilerek desteklenmeye hak ka-

zanan söz konusu proje kapsamýnda, kýz öðrencilerin STEM alanlarýna karþý önyargýlarýnýn kýrýlmasý, bu alanlara yönelik tercih aþamasýnda karþýlaþtýklarý problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasý planlanýyor.
Kadýnlarýn, STEM alanlarýnda iþ gücüne katýlýmý ile kalkýnmada önemli bir
rol üstlenmelerinin önünün açýlmasýnýn
hedeflendiði proje kapsamýnda 28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihlerinde 120
kiþinin katýlacaðý "Kýzlar için STEM" zirvesi yapýlacak. Alanýnda uzman kiþiler
ve gençler tarafýndan "STEM alanýnda
cinsiyet eþitsizliði: Problemler ve Çözüm Önerileri" raporu hazýrlanarak, Uluslararasý
Bilimde Kadýn ve Kýz Çocuklarý Günü olan 11 Þubat 2022'de, Ankara'da bir lansman eþliðinde kanun yapýcýlara sunulacak.
(Fatih Yýldýrým)

Genç Malumat Dergisi
yayýn hayatýna baþladý
Çorum Þehit Osman Arslan Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
salgýn döneminde yaptýðý çalýþmalarla adýndan söz ettiriyor.
Uzaktan eðitime geçildiði süreçten bu yana
eðitim faaliyetleri dýþýnda okul bünyesinde öðrencilerin evde kaliteli
vakit geçirmelerine yönelik birçok faaliyet yapýlmakta.
Çevrimiçi
önemli
þahsiyetler öðrencilerle
buluþturulmakta, öðrencilere yönelik eðitici faaliyetler yapýlmakta; bunun dýþýnda ulusal ve uluslar arasý projelerle öðrenciler çeþitli deneyimler
kazanmakta.
OKULA ÖZLEMÝ KONU ALDILAR
Bu çalýþmalarýn yaný sýra okul öðrencilerinin
kendi araþtýrmalarý ile oluþturduðu Genç Malumat adlý bilim, kültür, araþtýrma ve eðlence dergisi ilk sayýsý ile yayýn hayatýna baþlamýþ oldu. Ýlk
sayýnýn ana temasý "Okula Özlem" olarak belirlendi.
Ana temayý kaleme alan Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürü Yakup Sarý'ya Okul Müdürü Þahin Çalýþ-

kanoðlu, Derginin Koordinatörü Çaðlar Aktürk ve
dergi ekibinde yer alan öðrencilerle teþekkür ziyareti gerçekleþtirildi. Ziyarette Yakup Sarý'ya
derginin ilk sayýsý takdim edildi.
Görüþme sýrasýnda uzak eðitim sürecinde yapýlan çalýþmalardan, çeþitli faaliyetlerden ve okulun projelerinden bahsedildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Sarý'ya okulun kurucusu olduðu uluslar arasý
eTwinning projesi Uçur Hayalleri'nin ve ulusal
Mutlu Et Örnek Ol eTwinning projelerinin 2021 yýlý takvimleri hediye edildi. Dergiye yaptýðý katkýsýndan dolayý kendisine teþekkür edilerek ziyaret
sonlandýrýldý. Ziyaret sonunda Yakup Sarý öðrencilere kitap etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sungurlu'da saðlýk taramasý yapýldý
Sungurlu Belediyesi çalýþanlarýna yönelik, iþ
saðlýðý ve güvenliði periyodik saðlýk taramasý yapýldý. Mobil araç ile gerçekleþtirilen saðlýk taramasýnda belediye bünyesinde çalýþan personeller
saðlýk taramasýndan geçti.
Ortaya çýkabilecek saðlýk problemlerinin ve
meslek hastalýðýnýn önceden belirlenmesinin yaný
sýra, mevcut saðlýk problemlerinin ortaya konulmasýnýn amaçlandýðý saðlýk taramasýnda elde edilecek sonuçlar, çeþitli testlerden geçirilen iþçilerin

saðlýk takip dosyalarýna iþleniyor. Belediye personelinin saðlýðýnýn ve iþ güvenliðinin önemine dikkat
çeken Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Çalýþma arkadaþlarýmýzýn saðlýðý ve güvenliði bizim için çok önemli. Düzeli periyotlarla yaptýðýmýz bu taramalar sonucu olasý problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Saðlýk ve güvenlik olmadýðý takdirde motivasyon saðlamak ve verim almakta güçleþir. Bu gibi çalýþmalarýn sürekliliðini
saðlamayý planlýyoruz" dedi.
(Fatih Yýldýrým)
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Ceylan: Her zaman
esnafýn yanýndayýz
Kenan Aydýn'a
hüzünlü veda
Elim bir hastalýk sonucu genç
yaþta hayata veda eden Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan Kenan Aydýn (39) son yolculuðuna uðurlandý.
Mecitözü ilçesi Elmapýnarý köyünden Mustafa Aydýn'ýn oðlu, Belediye çalýþanlarýndan Sinan Aydýn
ile Osman Aydýn'ýn kardeþi Kenan
Aydýn yakalandýðý kanser hastalýðý-

na yenik düþtü. Evli ve üç çocuk
babasý olan Aydýn'ýn vefatý, ailesi
ve arkadaþlarý baþta olmak üzere
tüm sevenlerini hüzne boðdu.
Merhumun cenazesi Elmapýnarý
Köyü Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Cenaze törenine Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
katýldý.
(Bahattin Sümüþ)

Ayhan Garipoðlu
yaþamýný yitirdi
Kargý Emniyet Müdürlüðü'nden emekli Ayhan
Garipoðlu hayatýný kaybetti.
Aydýn, Bülent ve Osman Garipoðlu'nun kardeþi, uzun yýllar Kargý Emniyet Amirliði'nde görev yapan Ayhan Garipoðlu, Ankara'da tedavi gördüðü
hastanede vefat etti. Merhumun cenazesi Ulu Mezarlýkta kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða
verildi.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da

VÝRÜS DENETÝMÝ

Sungurlu'da koronavirüs tedbirleri kapsamýnda denetimler devam
ediyor.
Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan oluþturulan ekipler sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklý noktalarýndaki iþyeri, marketler, toplu
taþýma, yollar, alýþveriþ alanlarý, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler
ve yaþam alanlarýnda denetimlerine devam etti.
Ýçiþleri ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan alýnan tedbirler kapsamýnda
yapýlan denetimler Kaymakam Fatih Görmüþ tarafýndan bizzat organize edilerek gerçekleþtirildi.
Denetimler kapsamýnda ekipler
vatandaþlara korona virüs salgýný
için uyulmasý gereken kurallarý,
sosyal mesafe, maske, hijyen gibi
önemli hususlarda vatandaþlara
uyarýlarda bulundu.
(ÝHA)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan her zaman esnafýn yanýnda ve hizmetinde olduklarýný belirtti.
Milletvekili Ceylan, Karakeçili ve Yavruturna Mahallesi'nde bulunan esnafý ziyaret etti.
Ceylan, görüþtüðü esnaf
ve vatandaþlara Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamýný iletirken,
Cumhurbaþkaný Erdoðan
ve yol arkadaþlarýna dua etmelerini de istedi.
Tüm dünyayý saran koronavirüs salgýnýndan en
çok etkilenen kesimin küçük
ve orta ölçekli esnaf olduðunu dile getiren Milletvekili
Ceylan, AK Parti'nin kurulduðu günden itibaren halkýn
ve esnafýn sorunlarýna eðilen bir anlayýþla hizmetlerini
sürdürdüðünü vurguladý.
Pandemi döneminde de
esnafa desteklerin yapýldýðýný anlatan Ceylan "Þehrimizin ekonomik temelini esnafýmýz oluþturuyor. Esnafýmýz baþýmýzýn tacýdýr. AK
Parti olarak üzerimize düþen her konuda esnafýn yanýnda olmaya çalýþýyoruz.
Biz seçimden seçimde deðil
yýlýn her günü vatandaþlarýmýzýn ve deðerli esnaflarýmýzýn emrinde ve hizmetindeyiz. Vatandaþlarýmýz günün 24 saati hangi konuda
olursa olsun sorunlarýna çözüm üretmemiz için bizimle
görüþebilirler. Vatandaþlarýmýzýn huzuru, rahatý ve geleceði için ne kadar çalýþsak
azdýr" açýklamasýnda bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

KARGI'DA YAÞLILARIN
AÞILANMASINA BAÞLANDI
Kargý'da 90 yaþ ve üzeri
vatandaþlar evlerinde aþýlanmaya baþlandý.
Ýlçede ikamet eden 225 kiþiye aþýlarý evlerinde uygulanýyor. Son 6 ayda kovid-19 geçirenlere ise koronavirüs aþýsý
uygulanmýyor.
Saðlýk Bakaný Fahrettin
Koca, huzurevleri, engelli ve
bakým evlerinde kalan yaþlýlar
ile birlikte 90 yaþ üzeri vatandaþlarýn da aþýlanacaðýný duyurdu.
Geçtiðimiz günden itibaren
Türkiye genelinde huzurevleri,
engelli ve bakým evlerinde kalan yaþlýlar ile birlikte 90 yaþ
üzeri vatandaþlarýn da aþýlanmasýna baþlandý.
Önce saðlýk kontrolünden
geçirilen vatandaþlara, daha
sonra aþýlarý uygulandý. Uygulama sonrasýnda da en az yarým saat gözetim altýnda tutuldular. Vatandaþlar saðlýk ekiplerinin evlerine gelerek aþý
yapmasýndan
duyduklarý

memnuniyeti dile getirdi.
Bu yaþ grubuna aþýlar saðlýk ekiplerince evlerinde yapýlýyor. Herhangi bir olumsuzluk
yaþanmamasý için önce kiþilerin saðlýk kontrolünü yapan
ekipler, devamýnda aþý olan ki-

þiyi en az yarým saat gözetim
altýnda tutuyor.
90 yaþ ve üstü aþýlama
kapsamýnda Kargý'da 225 kiþi
bulunuyor. Son altý ayda Kovit19 geçirenlere aþý uygulanmýyor. Yurt genelinde bu yaþ gru-

bunda aþýlama çalýþmalarýnýn
kýsa sürede tamamlanmasý
hedefleniyor.
Aþýlama, Koronavirüs Bilim
Kurulunun oluþturduðu takvim
doðrultusunda devam edecek.
(ÝHA)

Osmancýk Kaymakamý Akpay

MAHALLE ZÝYARETÝ YAPTI
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,
Osmancýk'ýn Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden vatandaþlarý
ziyaret etti. Ziyarette
vatandaþlarýmýzla sohbet eden Kaymakam
Akpay mahalle sakinlerine bir ihtiyaçlarý
olup olmadýðýný sordu.
Akpay ziyarette göstermiþ olduklarý misafirperverlikten dolayý vatandaþlara teþekkür etti. Kaymakam Akpay'a
ilçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Müdürü Seval
Arslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü
Mehmet Gürer de eþlik
etti.
(Fatih Yýldýrým)

Osmancýk’ýn yeni yýl
hedeflerini belirlediler
Osmancýk'ta Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý Toplantýsý
gerçekleþtirildi.
Kaymakam Akpay baþkanlýðýnda Osmancýk
Kaymakamlýðý Özel Ýdare Müdürlüðü Toplantý Salonunda yapýlan Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý top-

lantýsýna kurum müdürleri katýldý. Toplantýda, kurumlarýn 2021 yýlý hedef çalýþma planlarý ve yapýlmasý gereken hususlar istiþare edildi. Daha sonra kurumlarýn faaliyetlerini deðerlendiren Kaymakam Akpay kurum müdürlerine teþekkür ederek,
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...

21 OCAK 2021

21 OCAK 2021

20 OCAK 2021

21 OCAK 2021

22 OCAK 2021

21 OCAK 2021
21 OCAK 2021

yer
n

5

24 OCAK 2021 PAZAR

Çorum’da haftaya bakýþ
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Salgýnda aþýrý D vitamini
kullanýmýna DiKKAT!
Gripten koruyucu en
etkili yöntem aþýlama
Özellikle 2 yaþýndan küçük çocuklarýn griple
iliþkili ciddi komplikasyonlara yakalanma açýsýndan yüksek risk altýnda olduðunu ifade eden Doç.
Dr. Ceyhun Dalkan, grip kaynaklý komplikasyonlar nedeniyle ölümler bile yaþanabileceðini söyledi. ABD Hastalýk Kontrol ve Koruma Merkezi,
Amerika Birleþik Devletleri'nde 2010'dan bu yana
5 yaþýndan küçük çocuklar arasýnda griple ilgili
hastaneye yatýþlarýn 7 bin ile 26 bin arasýnda olduðunu söyleyen Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Uzmaný ve Yenidoðan Yoðun Bakým Sorumlusu
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, birçoðunun da grip nedeniyle doktora veya acil servislere baþvurduðunu bildirdi. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocuklarda
grip kaynaklý komplikasyonlarla ilgili olarak pnömoni, sývý kaybý, kalp hastalýðý veya astým gibi
kronik hastalýklarýn aðýrlaþmasý, sinüzit ve kulak
enfeksiyonlarý ve beyin fonksiyonlarýnda bozulma
ile nadiren de olsa bu komplikasyonlar nedeniyle
ölümler olabileceðini belirtti.
EN YÜKSEK RÝSK GRUBUNU 6 AYDAN
KÜÇÜK ÇOCUKLAR OLUÞTURUYOR
6 aylýktan küçük çocuklarýn, diðer yaþlardaki
çocuklara kýyasla grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri daha yüksek olduðuna dikkat çeken
Doç. Dr. Dalkan, grip aþýlarýnýn 6 aylýktan küçük
çocuklarda kullanýmýnýn saðlýk otoritelerince
onaylanmadýðýný ifade ederek, özellikle bu yaþ
grubundaki çocuklarý gripten korumanýn önemine
vurgu yaptý.
GRÝPTEN KORUYUCU ÖNERÝLER
“Sadece çocuklarýn aþýlanmasý yeterli deðil.
Bakýcýlarýnýn ve tüm aile bireylerinin hem kendilerini hem de çocuklarý gripten korumak için aþýlanmasý gerekiyor” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan,
gribe karþý korunmanýn ilk ve en iyi yolunun yýllýk
grip aþýsý olduðunu söyleyerek grip aþýsýnýn çocuklarda grip hastalýðýný, hastaneye yatýþ ve ölüm
riskini azaltýyor. Gripten korunmak için günlük önleyici eylemlere de dikkat çeken Doç. Dr. Ceyhun
Dalkan, yetiþkin bireylerin hem kendilerini hem de
çocuklarýný hasta kiþilerden olabildiðince uzak tutmasý gerektiðini söyledi.
Grip semptomlarý taþýyan kiþilerin, mümkün
olduðunca, bakýmýndaki çocuk dahil diðer insanlarla temastan kaçýnmasý gerekiyor. Öksürük veya hapþýrma durumunda burun ve aðzýn bir mendille kapatýlmasý, mendilin kullanýldýktan sonra
atýlýp, ellerin sýk sýk sabun ve suyla yýkanmasý ya
da alkol bazlý bir el temizleyici ile temizlenmesi
öneriliyor. Mikroplarýn yayýlmasýný önlemek için
göz, burun ve aðýza dokunulmamasý, sýk dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor.
Çocuklarda ve yetiþkinlerde grip tedavisinde
kullanýlan antiviral ilaçlarýn hastalýðý hafifletip,
hastalýk süresini kýsalttýðýný söyleyen Doç. Dr.
Ceyhun Dalkan, ciddi grip komplikasyonlarýnýn da
önüne geçtiðini ifade ediyor. Antiviral ilaç tedavisi,
hastalandýktan sonraki 2 gün içinde baþlandýðýnda en iyi sonucu veriyor.
5 yaþýndan küçük tüm çocuklarýn grip komplikasyonlarý açýsýndan yüksek risk altýnda olduðu
düþünülse de, en yüksek riski 2 yaþýndan küçük
çocuklar taþýyor. En yüksek hastaneye yatýþ ve
ölüm oranlarý ise 6 aylýktan küçük bebeklerde görülüyor” dedi.
GRÝBAL SEMPTOMLAR
Gribin ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý, burun akýntýsý/týkanýklýðý, vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, titreme ve
yorgunluða neden olabildiðini vurgulayan Dalkan,
küçük çocuklarda ayrýca grip semptomlarý ile birlikte kusma veya ishal görülebildiðini söyledi.
GRÝP SEMPTOMLARI ÝLE KARÞI KARÞIYAYSANIZ DOKTORUNUZA BAÞVURUN
“Solunum yolu hastalýðýnýn belirti ve semptomlarý için bakýmýnýzdaki çocuklarý yakýndan izleyin. Ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý, burun akýntýsý
veya týkanýklýðý, kas veya vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, yorgunluk veya kusma/ishal geliþirse doktorunuza baþvurun.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan,
grip tedavisinde etkili olan antiviral ilaçlarýn kullanýmýna geciktirmeden baþlatýlmasýnýn tedavinin
etkinliðini artýracaðýný hatýrlattý.
ACÝL DURUM BELÝRTÝLERÝ
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, acil servise baþvurmayý gerektiren gribe baðlý komplikasyonlarý ise
þöyle sýraladý: “Hýzlý nefes alma veya nefes almada zorluk, mor dudaklar veya yüz, her nefeste içeri giren kaburga, göðüs aðrýsý, yürümeyi reddedecek kadar þiddetli kas aðrýsý, 8 saat boyunca idrar
yokluðu, aðýz kuruluðu, ve aðlarken gözyaþý yokluðu içeren vücudun aþýrý sývý kaybetmesi hali,
uyanýkken etkileþimde bulunmamak, havale geçirmek, 40 derecenin üzerinde ateþ, 12 haftadan
küçük çocuklarda ateþ, iyileþen ancak sonra geri
dönen veya kötüleþen ateþ veya öksürük, kronik
týbbi durumlarda kötüleþme.”
(Haber Merkezi)
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Doðru beslenerek kýþý saðlýklý geçirebilirsiniz
Uzmanlar, kýþ mevsiminin yüzünü göstermesi, güneþin daha az görünmeye baþlamasýyla birlikte özellikle yetiþkin ve yaþlý bireylerin D vitamini ve kalsiyum yönünden zengin
besinleri tüketmeleri konusunda
uyarýlarda bulundu.
Ýþ ve pandemi stresi, þehrin yorucu günlük yaþamý ve daha birçok nedenle zayýf düþen baðýþýklýk sistemini güçlendirmenin en etkili yolu dengeli beslenmeden geçiyor. Uzmanlar
kýþ mevsiminin kendini göstermesiyle birlikte en büyük kaynaðý güneþ
ýþýnlarý olan D vitamini eksikliðinin,
yetiþkinler ve yaþlýlarda Covid-19
dahil çok sayýda hastalýk için önemli
bir risk faktörü olduðuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Muazzez Garipaðaoðlu, tam da bu dönemde D vitamini ile
kalsiyumun kemik saðlýðý ve baðýþýklýk için ayrýlmaz ikili olduðunu vurguladý.
Aðýrlýklý olarak süt ürünlerinin tüketilmesiyle vücuda alýnan kalsiyumun kemiklere yerleþebilmesi için D
vitaminine ihtiyaç olduðunu kaydeden Garipaðaoðlu, sözlerine þöyle
devam etti:
“D vitamini, yaðda eriyen bir vitamindir. Doðal besinlerde çok az bulunur. Balýk, balýk yaðý, karaciðer ve
yumurta sarýsý dýþýndaki besinlerde
D vitamini bulunmaz. Özellikle yaþlý
bireylerin hem baðýþýklýk sistemlerini
güçlendirmek hem de D vitamini ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için kýþ
aylarýnda D vitamini ile zenginleþtiril-

miþ besinleri tüketmeleri önemlidir.
Son yýllarda yetersizliði yaygýn olan
ve birçok saðlýk sorunu ile iliþkilendirilen D vitamininin önemine iliþkin
toplum bilincinin oluþturulmasý ve
güneþin bol olduðu ülkeler dahil D
vitamini desteði yapýlmasý ya da besinlerin vitamin D ile zenginleþtirilmesi önerilmektedir.”
BU RÝSKLERE DÝKKAT
Az tuzlu peynirlerin tercih edil-

mesi gerektiðine de dikkat çeken
Prof. Dr. Muazzez Garipaðaoðlu,
“Türk toplumunda çok tüketilen peynir, salamura edilerek saklanan bir
besindir. Bu özelliði ile peynir çeþitlerinin birçoðu yüksek miktarda tuz
içerebilmektedir. Tuzlu peynir tüketimi kemik saðlýðýna zarar vermekte
ve hipertansiyon riskini artýrmaktadýr. Bu nedenle ileri yaþlarda az tuzlu peynir tüketimi önem taþýmaktadýr” dedi.
(Haber Merkezi)

Uzm. Dr. Aysun Özbek, salgýn
sürecinde baðýþýklýðý güçlü tutmak
adýna vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gýda takviyelerinin kontrolsüzce kullanýlmasýnýn olumsuz sonuçlar doðurabileceðini söyledi.
Son yýllarda çok popüler olan ve
kullaným sýklýðý artan D vitamini,
vücutta çokça önemli görevi olan
yaðda çözünen bir vitamindir. Vücudumuzda özellikle de deride güneþ ýþýðý yardýmýyla sentezlenmektedir. Bu yüzden halk arasýnda güneþ ýþýðý vitamini olarak da bilinmektedir.
D vitamini diyetle alýnan kalsiyum ve fosforun baðýrsaklardan
emilmesini saðlar. D vitaminin eksikliðinin baþlýca sebepleri arasýnda; kýþ mevsimi gibi güneþ ýþýðýnýn
varlýðýnýn azaldýðý zamanlar, yetersiz beslenme (D vitamininden zengin gýdalarýn tüketilememesi örneðin süt ve yumurta), kronik baðýrsak hastalýklarý ile kronik karaciðer
ve böbrek hastalýklarý sayýlabilir.
D vitamini eksikliði, risk taþýyan
bireylerde D vitamini düzeyleri ölçülerek anlaþýlýr ve eksikliðinde kemik kýrýlganlýðýnýn artýþý (osteoporoz) ve kas iskelet sistemi bozukluklarý olabilir ayrýca son yýllarda
yapýlan çalýþmalarda da görüldüðü
üzere baðýþýklýk, kanser, kalp ve
damar sistemi ile ilgili hastalýklarýn
oluþmasýnda katkýsý olduðu da
gösterilmiþtir. Vitaminlerin metabolizma için gerekli olan küçük moleküller olduðunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Aysun Özbek, þu
ifadeleri kullandý:
"Ýçinde bulunduðumuz korona
virüs salgýný sýrasýnda da D vitamini eksikliði ve geçirilen korona virüs
enfeksiyonun þiddeti ya da enfeksiyona daha kolay yakalanma ile ilgili pek çok çalýþma yapýlmýþ olup yeterli D vitamini düzeyinin kiþileri enfeksiyondan koruyucu olabileceði
gösterilmiþtir. Bu sebeple halk arasýnda geliþigüzel D vitamini kullanýmý artmýþ olup doktor tavsiyesi olmadan, kandaki mevcut D vitamini
seviyesi ölçülmeden alýnan D vitamini özellikle kalp damar sistemi
karaciðer ve böbreklerde kimi zaman geri dönüþümsüz hasarlara
sebep olabilmektedir. Bu sebeple
hedeflenen D vitamini düzeyine
ulaþmak için bu konunun uzmaný
olan doktorun önerdiði sýklýkta,
miktarda ve formda D vitamini takviyesi alýnmalý." (Haber Merkezi)

'Çocuðunuz sürekli grip oluyorsa, nedeni
baðýþýklýk sistemi bozukluðu olabilir'
Yetiþkin insanlar gibi tüm
çocuklarýn da, yediði yiyeceklerden soluduðu havaya
kadar gün içerisinde milyonlarca bakteri, virüs ve parazite maruz kaldýðýný belirten Dr.
Serdar Nepesov, "Çocuðunuz sürekli grip oluyorsa, nedeni baðýþýklýk sistemi bozukluðu olabilir" dedi.
Çamlýca Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk Ýmmünoloji ve Alerji Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Serdar Nepesov, yetiþkin insanlar gibi tüm çocuklarýn yediði
yiyeceklerden soluduðu havaya kadar gün içerisinde
milyonlarca bakteri, virüs ve
parazite maruz kaldýðýný belirtti. Tüm bunlar karþýsýnda
baðýþýklýk sisteminin oldukça
önemli olduðunu vurgulayan
Dr. Serdar Nepesov, "Çocuðunuz sürekli grip oluyorsa,
nedeni baðýþýklýk sistemi bozukluðu olabilir" dedi.
"KÖTÜ AÐIZ
HÝJYENÝNE DÝKKAT"
Küçük çocuklarýn sýk enfeksiyon geçirmesinin belli
baþlý nedenleri olduðunu

söyleyen Dr. Nepesov, "Bunlardan bazýlarý; baðýþýklýk sisteminin yeterli olgunlukta olmamasý, bir çok enfeksiyon
etkeniyle ilk kez karþýlaþýyor
olmalarý, kötü aðýz hijyeni,
yetersiz ve uygun olmayan
beslenme, kalabalýk ev ortamý, sigara dumanýna maruz
kalmak, okul ve kreþ gibi ortamlarda hasta kiþiler ile yakýn temas halinde olmalarýdýr. Yediðimiz yiyeceklerde,
dokunduðumuz yüzeylerde
ve soluduðumuz havada milyonlarca bakteri, virüs ve pa-

razit bulunmaktadýr ve her
gün vücudumuz bunlarla karþýlaþmaktadýr.
Karþýlaþtýðýmýz mikroorganizmalar sonucu hasta olmamýzý baðýþýklýk sistemimiz
önler. Hasta olduðumuzda
enfeksiyöz ajanlarla savaþmayý ve hastalýklara karþý direnmeyi baðýþýklýk sistemimiz saðlar. Baðýþýklýk sistemimiz tüm bu görevleri birçok
özelleþmiþ mekanizmalar ile
yapar. Okula giden veya okula giden kardeþi olan çocuðun yýlda 5-6 kez grip, nezle,

farenjit benzeri üst solunum
yolu enfeksiyonu geçirmesi
normal olarak kabul edilmektedir. Bir yýlda sekizden fazla
üst solunum yolu enfeksiyonu, 4'ten fazla orta kulak enfeksiyonu veya 2'den fazla
aðýr akciðer enfeksiyonu geçirme öyküsü olan hastalar
ile büyüme geliþme geriliði
olan veya ailede baðýþýklýk
sistemi bozukluðu öyküsü
olan kiþiler baðýþýklýk sistemi
yetersizlikleri açýsýndan uzman hekim tarafýndan deðerlendirilmelidir" dedi.

"DOKTOR KONTROLÜ
DIÞINDA ANTÝBÝYOTÝK
VERMEYÝN"
Sýk antibiyotik kullanýmý
kiþinin doðal baðýþýklýk yapýsýndaki faydalý mikroorganizmalara zarar verdiðinin altýný
çizen Dr. Nepesov, "Vücudumuzdaki bu mikroorganizmalarýn dengesinin bozulmasý
hastalýklara daha yatkýn hale
gelmemizi saðlar. Sýk antibiyotik kullanýmý, mikrobiyotamýzda deðiþikliðe, bu deðiþiklik ise daha sýk hastalanmamýza ve daha çok antibiyotik
kullanmamýza yol açar. Bu kýsýr döngüyü kýrmak için doktor tarafýndan gerekli görülmedikçe antibiyotik tedavisi
kesinlikle kullanýlmamalýdýr"
diye konuþtu. Nepesov, "Sonuç olarak sýk hastalanan çocuklar baðýþýklýk sistem zayýflýðý açýsýndan deðerlendirilmeli ve erken taný ile ileride
geliþebilecek sorunlar önlenmelidir. Altta yatan baðýþýklýk
sistem zayýflýðý olmamasýna
raðmen sýk hastalanan çocuklarda genel hijyen kurallarýna dikkat edilmelidir" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
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Kargý için YEDAÞ'ta
aksama olmayacak
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:22
07:50
12:57
15:31
17:55
19:17

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1921- Ankara-Sivas demiryolunun inþasýna
iliþkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattýn inþasý
1930 yýlýnda tamamlandý.
1921- Çerkez Ethem'in güçleri daðýtýldý.
1927- Eczacýlar ve eczaneler hakkýnda kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1938- Ýzmir Telefon Þirketi hükümetçe satýn
alýndý.
1946- Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaþ þiiriyle Cahit Sýtký Tarancý kazandý.
1949- Behçet Kemal Çaðlar Cumhuriyet Halk
Partisi'nden ve milletvekilliðinden istifa etti.
1955- Zonguldak'ta, Ereðli Kömür Ýþletmelerine baðlý Gelik ocaðýndaki grizu patlamasýnda
52 madenci öldü, 19 madenci yaralandý.
1956- Eskiþehir Cezaevi'nde 388 mahkûm
ayaklandý.
1959- Ýstanbul Küçükyalý'da Neþe Sinemasý
çöktü; 37 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý.
1961- Yassýada duruþmalarýnda Baþsavcý Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamýný
istedi.
1963- Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili
haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden
ayrýlan Hürriyet gazetesi yazarý Yüksel Kasapbaþý ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracýn
sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuþ cesetleri,
Çatalca yakýnlarýnda bulundu.
1967- Üniversite öðrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karþý tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye
Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis
tarafýndan mühürlenmiþ, 21 Ocak günü de beþ
yöneticisi tutuklanmýþtý.
1972- Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sýkýyönetim mahkemesi tarafýndan el konuldu.
1972- Ýsmet Ýnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalý" dedi ve sýkýyönetimin kaldýrýlmasýný istedi.
1980- Baþbakan Süleyman Demirel baþkanlýðýndaki hükümetçe alýnan ve 24 Ocak Kararlarý olarak bilinen ekonomik istikrar programý
kamuoyuna açýklandý.
1983- 1. Ordu ve Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý Cumhuriyet gazetesinin basýmý, yayýmý
ve daðýtýmýný yasakladý. Nadir Nadi ve yazý iþleri müdürü Okay Gönensin hakkýnda dava
açýldý.
1993- Milliyetçi Çalýþma Partisi, adýný Milliyetçi Hareket Partisi olarak deðiþtirdi.
1993- Gazeteci ve yazar Uður Mumcu, otomobiline yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu öldürüldü.
1994- Türkiye'nin ilk haberleþme uydusu
TÜRKSAT-1, fýrlatýldýktan 12 dakika 12 saniye
sonra okyanusa düþtü.
2001- Diyarbakýr Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 korumasý ve þoförü, uðradýklarý silahlý
saldýrýda öldürüldü.
2008- Gaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye
yönelik eþ zamanlý on sekiz ayrý operasyonda
bir polis þehit oldu, yedi polis ile bir vatandaþ
yaralandý. Operasyonda, dört kiþi ölü ele geçirildi, on dokuz kiþi gözaltýna alýndý.

MHP Kargý Ýlçe Baþkaný Murat Soruk, YEDAÞ
konusunda açýklama yaptý.
Soruk konunun ilk günden
bu yana takipçisi olduklarýný ve gerekli giriþimlerde
bulunduklarýný belirtti.
MHP Kargý Ýlçe Baþkaný Murat Soruk yaptýðý
açýklamada þu ifadelere
yer verdi:
Son günlerde ilçe gün- Murat
Soruk
demimizi oldukça meþgul
eden ve vatandaþlarýmýzýn tedirgin olmasýna yol
açan Yedaþ müdürlüðümüzün kapatýlmasý konusunda bu olayýn ortaya çýktýðý ilk günden bu yana
konunun takipçisiydik.
Bugün bizzat Çorum Yedaþ Ýl müdürümüzle
görüþme saðladýk. Konuyu Ýl Baþkanýmýz Agah
Karapýçak Beye arz ettim ve kendiside konuyu yakýndan takip etti.
Bu durumun özeti þudur: Ýlçemizde Yedaþ ilçe
þefliði kapatýlmayacak. Ülke genelinde beþ bölgede bu uygulamaya gidilmiþtir. Bu uygulamayla da
bölgelerde arýza sayýlarýna göre personel görevlendirmeleri yapýlmýþtýr. Þuan Kargý'da iþleri aksatmayacak kadar personel kalmýþ olup gerektiði kadar mesai yapacaklardýr ve bu uygulama neticesinde herhangi bir iþten çýkarmada söz konusu
deðildir. Ayrýca il müdürümüzden buradaki hiç bir
iþin aksamayacaðý konusunda söz aldýk. Bizde
herhangi bir aksama olup olmayacaðýný takip edeceðiz, bir aksama olmamasý ve hiç bir vatandaþýmýzýn maðdur olmamasý içinde gereðini yapacaðýz. Hemþerilerimiz ferah olsun millet için çalýþan,
Kargý için çalýþan MHP her daim yanýnýzda.

Ýlkokul müdür yardýmcýlarý ile
deðerlendirme toplantýsý yapýldý
Ýl Milli Eðitim Müdürü
Yakup Sarý baþkanlýðýnda merkezde görev yapan ilkokul müdür baþyardýmcýlarý ve müdür
yardýmcýlarýnýn katýlýmlarý ile iki oturum halinde
deðerlendirme toplantýsý
gerçekleþtirildi. Toplantýda uzaktan eðitim sürecinde yapýlan faaliyetler,
dönem sonu iþ ve iþlemlerin uygulanmasý konusunda deðerlendirmelerde bulunuldu.
Covid-19 salgýný sürecinde geçen 2019 2020 eðitim öðretim ile 2020 - 2021 eðitim öðretim yýlýnýn ilk ara tatil dönemine kadar geçen sürecin deðerlendirilmesi yapýldý. Eðitim çocuklarý-

mýzýn için vazgeçilmez olduðu belirten
Müdür Sarý "Bu vazgeçilmez durumda üstün gayret ve özveri
ile çalýþan siz öðretmenlerimize teþekkür
ediyorum" dedi.
Sarý okul müdür
yardýmcýlarýmýza
2019-2020 eðitim öðretim yýlý ve salgýn döneminde gerek sosyal
sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eðitim
sürecinde yapmýþ olduklarý üstün gayret ve çalýþmalardan dolayý teþekkür belgesi takdim ederek
bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Abdulkadir Söylemez)

ELEÞTÝRÝLERE CEVAP VERDÝ
Buradan halký galeyana getirmek için çabalayan sosyal medyada kahramanlýk çabasýna düþen
Kargý'ya muhalif olan kiþilere ve partilere sesleniyorum, olaylardan nemalanma gafletine düþmeyin.
Madem Kargý'yý ve Kargýlýyý düþünüyorsunuz o
halde bunun için çabalayýn laf ebeliði yapmaya çalýþmayýn. Çare arama zahmetinde bulunun. Kargý
ve Kargýlýya muhalif herkes bu tavsiyemi üzerine
alabilir. Kargý bizim bu güzel memleket bizim. (ÝHA)

KARDER hem çocuklarý
hem de gönülleri ýsýttý
Kargý ve Köyleri Dayanýþma ve Kültür Derneði ihtiyaç
sahibi çocuklar için bot ve
mont temin etti. KARDER'in bu
faaliyeti soðuk kýþ gününde çocuklarý ýsýtýrken, duyanlarýn da
adeta yüreklerini ýsýttý.
Ýstanbul'da faaliyet gösteren
Kargý ve Köyleri Dayanýþma ve
Kültür Derneði (KARDER) ihtiyaç sahibi çocuklar için 125 çift
bot ve 130 adet mont temin
ederek Kargý Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne teslim etti.
KARDER'den yapýlan açýklamada "Çocuklar üþümesin.
Derneðimiz Karder'in eðitime
destek anlayýþýndan hareketle;
Kargý ve köylerindeki ilköðre-

tim okullarýnda okuyan ihtiyaç
sahibi öðrencilerimize daðýtýlmak üzere 125 çift bot ve 130
adet mont Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüze teslim
edildi" denildi.
Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Genç ise "Uzun
yýllardýr ilçemize eðitim ve saðlýk alanýnda desteklerde bulunan KARDER yönetimi projeleri kapsamýnda bu defa ilçemizdeki öðrencilerimize hediye
edilmek üzere giysi (ayakkabýmont) getirmiþtir. Hediyelerin
temininde emeði geçen herkesten Allah razý olsun diyor,
kendilerine teþekkür ediyorum"
dedi.
(ÝHA)

Jandarma çifte coþkulu nikah
Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnda görev
yapan Jandarma Astsubay Didem Gülen ve Jandarma Astsubay Özkan Taþ hayatlarýný birleþtirdi.

Genç çiftin nikahlarýný ise Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner kýydý.
Baþkan Þahiner, çok sayýda jandarma persone-

linin katýldýðý nikah töreninde genç çiftleri tebrik
ederek ömür boyu mutluluklar diledi.
(Bahattin Sümüþ)
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Yüzbaþý Güncan'dan Þahiner'e nezaket ziyaret
Sungurlu Garnizon
Komutaný
Yüzbaþý
Görkem Güncan, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu.
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Yüzbaþý Güncan'a teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8
adresinde bulunan fýrýn
sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
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75 Kuruþ

BUGÜN
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

GAZÝ ECZ. MURAT ECZ. SÖNMEZ EC.

(TEL: 227 78 00)
BUHARA - BÝNEVLER
YOLU ÜZERÝ A-101 ve
MÝGROS KARÞISI

(TEL: 226 68 05)
OSMANCIK CD.
NO: 86
YAZI ÇARÞI

(TEL: 221 95 92)
ESKÝ DEVLET HAST.
YANI - YENÝ ÝL
SAÐLIK M. KARÞISI

Jandarmadan yaþlýlara ziyaret
Þahiner: Bizim için
tüm canlýlar deðerli
Sungurlu Belediyesi, sokaða
çýkma kýsýtlamasýnýn olduðu ve kar
yaðýþlarýnýn devam ettiði bu günlerde sokak hayvanlarýna sahip çýkýyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner "Ýlçemizde sokaklarda yaþayan hayvanlara karþý
aralýksýz çalýþmalarýmýzý sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. Þahiner
açýklamasýnda þu bilgileri verdi:
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý
olarak ilçemiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan tüm hemþerilerimizi önemsediðimiz gibi tüm can dostlarýmýzý da
önemsiyor ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz.
Ekiplerimiz düzenli olarak ilçemizin farklý noktalarýnda hayvanlarý

beslerken, hasta ve bakýma muhtaç
yavrularla yakýndan ilgileniyor. Akþam saatlerinde gelen bir ihbarla
annesiz yavru köpekler bakým altýna alýnýrken, aç kalan sokak köpekleri ise ekiplerimiz tarafýndan besleniyor. Hemþerimiz Ýmran Evliyaoðlu
ise sokak hayvanlarýnýn beslenmesine sürekli olarak destek saðlayarak iyi niyetiyle birçok iþ insanýmýza
örnek oluyor. Ekiplerimiz ile sürekli
iletiþimde olan Ýmran Bey, sokak
hayvanlarýnýn beslenme ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için þahsi çaba
gösteriyor. Kendisine göstermiþ olduðu hassasiyet ve duyarlýlýðý için
çok teþekkür ederiz.
(Mahmut Emin Söylemez)

Osmancýk Belediyesi
sokak hayvanlarýný unutmadý
Osmancýk'ta sokakta yaþayan
canlýlar unutulmadý.
Osmancýk Belediyesi soðuk kýþ
þartlarýnda kar yaðýþý nedeni ile aç
kalan doðadaki canlýlara yiyecek býraktý. Beyaz örtü ile kaplý olan Osmancýk'ta kar yaðýþý nedeni ile yiye-
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cek bulmakta zorlanan doðadaki
tüm canlýlar için Osmancýk Belediyesi seferber oldu. Sokak hayvanlarýnýn ulaþabilecekleri yerlere Osmancýk Belediyesi Zabýta ekipleri
tarafýndan yiyecek ve yem býrakýldý.
(Haber Merkezi)

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý köylerde tek baþýna yaþayan yaþlý vatandaþlarý ziyaret ediyor.
Jandarma ekipleri, Çorum Merkez
Ömerbey köyünden bir yaþlý kadýný evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan
açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
Jandarma Genel Komutanlýðýnca icra
edilen görevlerin büyük bir kýsmý vatandaþla iletiþim kurmaktan geçmekte, hangi
rütbe ve görevde olursa olsun bir jandarma personelinin mesaisi insanlarla iletiþimle baþlamakta ve bitmektedir.
Köylerde tek baþýna yaþayan yaþlý vatandaþlarýmýzla irtibat kurmada aksaklýk
yaþanmamasý, yalnýz olmadýklarýný göstermek ve "Jandarma Kimsesizlerin Kimsesidir" düsturuyla her zaman jandarmanýn hatýrýnda olduklarýný bilmeleri maksadýyla yaþlýlarýmýz ziyaret edilmektedir.
Bu kapsamda Ýl Merkez Ömerbey köyünde ikamet eden yaþlý teyzemiz evinde
ziyaret edilmiþ, hal hatýrý sorulmuþ ve duasý alýnmýþtýr.
Önümüzdeki dönemde de bu tür ziyaretlere devam edilecek olup yaþlýlarýmýza
þükranlarýmýzý sunarýz.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ýskilip Belediyesi hayvanlarý unutmuyor
Ýskilip'te yaðan karla birlikte belediye ekipleri
sokak hayvanlarý için harekete geçti. Ekipler, hem
sokak hayvanlarý hem de yaban havanlarý için ilçenin muhtelif noktalarýna mama býraktý.
Ýskilip'te geçtiðimiz günlerde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkilerken Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük sokak hayvanlarýný unutmadý ve
onlarýn beslenme konusunda daha da dikkatli
olunmasý için talimat verdi.
Baþkan Ali Sülük'ün talimatýyla sokak ve yaban
hayvanlarýnýn aç kalmamasý için ilçenin belirli noktalarýnda bulunan hayvan besleme odaklarýna
günlük olarak mama býrakýlýrken, görevli Veteriner
Hekim hayvanlarýn beslenmesiyle ilgili ilçe halkýný
bilgilendirdi.
Sokak ve yaban hayvanlarýnýn aç kalmamalarý
için düzenli olarak besleme yaptýklarýný belirten
Baþkan Ali Sülük "Merhamet kalpteki en deðerli
hazinedir. Yoðun kar yaðýþýnýn ve soðuklarýn olduðu bu günlerde hayvanlarýmýza ekiplerimiz vasýtasýyla yiyecek ulaþtýrdýk. Sokak Hayvanlarýmýza
düzenli bir þekilde beslenmelerini saðlýyoruz. Þu
soðuk kýþ günlerinde, onlarýn aç kalmamalarý için
günlük olarak besleme yapmaya çalýþýyoruz. Siz
deðerli vatandaþlarýmýzý da, sokak hayvanlarýna
için daha duyarlý olmaya davet ediyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

